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BETEGSÉGEK ÉS GYÓGYÍTAS A BIBLIABAN 

D1: Jó-::.sa Lás::.ló 

Ill. rész: Testgyakorlatok és sport a Bibliában 

;\ n1ozgús örö1nét, a vetélkedés érdekességét a régí 
korok e1nberc is is1nene és évszúzadok során ezekből ala
kult ki az a sportélet. an1ely a hellenisztikus időkben ncn1-

csak Izraelt, hancin a szon1szédos úl\a1nokat is jcllernez
te. Ne111 küvt:tték ugyan az úkuri görögök szukúsait, akik 
n1ég háborúikat is félbeszakították a versenyek n1iatt. és 
idöszá111ításukat is az olin1plai jútékokhoz igazítottúk. 1\ 
bibliai korban ncin volt szervezett sport és ncn1 tudunk 
vcrscny1ekrö\ scn1 l(únaún földjén. dc az Írásból kitünik. 
hogy szívesen vetélkedtek. gyakoroltak. sőt az első sport
sérülés leírása is ivlózes könyvében ol\'asható: „Jákob pc
díg cgyediil 111arada és lltsakodik [birkózik] rala (i1·elc 
cgy_(é1ji cg és:::. a /1ajnal .fCUii1·c1eh'íg. Aki núkur lcírá. hogy 
11c111 11ehet r(~jta. [t. i. Júkóbon] crát. 1111.:gílleri cs1j)(ijl'1u.:k 
forgócsonrjár a 1·cle 1·aló tusakodás kö:::.ben (2ivlózcs. 
32,2-t-25). Sokféleképpen n1agyarúztúk orvosok, cdzök, 
hittudósok ezt az epizódot. l(étségtclen. hogy a csípöízü
let sérülése {törése vagy fícan1a) napjainkban is súlyos. 
azonnali beavatkozást igénylő trau1na. nc:1n csodúlkozha
tunk tehút. ha Júkob is súnta 1nnradt utúna. :\kadt aki úgy 
vélekedett hogy szabúlytalansúg okozta a pútriúrka sérü
lését és setn1niképpen nc1n érdc1nelné 1neg az ang.yal a 
J~iir play díjat ezért a cselekedetéért. Úgy tünik, hogy a 
birkózús ösidöktöl fogva ked\·clt erőpróba vilúgszerte. fo
gúsait. technikújút a K„r. e„ 2000 körül készült Ben l·lasz
szún környéki sirkarnrúk ni!festrnénycirö! isineijük. Népi 
vcté!kcdőként ina is gyakoroljúk Japánban. Izlandon. 
l'vlongóliában. :\ zsidóság körében az övbirkózús lehetett 
a leggyakoribb. „1Vos::.a Ö\'c::.d jCl nuzgcul" olvashatjuk 
Jóbnúl és n1ég jó pür helyen (Jób 38.3. Józsué 4.13)„ :\ 
fclövezés a küzdele1nre való rclkészi.iléstjelentc:ttc, a pár
viadal sorún az övet inegragadva igy·ekcztck cgyn1úst lc
döntení a versenyzők. Dávid idejében Júda és Izrac! vezé
rei, Joáb és 1\bni.:r csapatai csaknen1 egyn1ásnak rontot
tak, aztún inégis relülkcrekedett a józansúg a véres test
\'érhúború helyett. Tizenkét-tizenkét tiatalcn1ber c!öállt. 
hogy eldöntsék a küzdchnct. „JVos::.o á!Uanak clá 11él1<í-
11ya11 a::. U/ak és 1·ic1skol'{ia11ak cláuiink„ [ ... ] É's ki-ki a::. á 
uírsánakjCjér 111egragadá ... " 2Sú111uel 2.14-16). Több le
hetett ez n1int szabadfogúsú birkózús vagy pankráció. 
életre-halálra n1cnt a küzclelcn1. Ncn1csak a birkózúsban 
való júrtasság, hane1n a korabeli harci eszközök hasznú\a
ta. a paritty.:'ival történő pontos cé\zús is állandó gyakor
Júst, edzést igényelt. /\ Bírúk könyve külön kicincli, hogy 
a többségbc:n \évö jobbkezesek olda!ún harcolt „ ... lu!rs:á::. 
1·álogalolf fé1fití a kik suták \'OÍtak. c::..ek 111ilu/11ycUa11 apa
riityá1·al lu1js:ó/11yira bi::.rosa11 ralólrak és 11c1J1 hibá::.ták 
cl" (Bírák könyve 20.!6). Sok szó esik nagy erejli férfi
akról. Sún1son herkulesi erején)\ n1indenki hallott, dc nc1n 
n1egvctcndö Júkob teljcsít1nénye scn1, aki szép unokahú
ga. késöbb felesége Ráhel előtt úgy tnutatkozott be. hogy 

egy1naga elgördítcttc a kutat elzáró nagy követ. an1it 
egyébként az összcgyCilt púsztorok együttes erővel szok
tak megcselekedni ( 1 Mózes 29,7-10). 

Bizonyúra sokan tudhattak úszni. főként azután. hogy 
a tengerparti területeket is birtokba vették a honalapítók„ 
:\z úszúsne1ni:::k közül reltchctően a 1nc!lúszást gyakorol
túk: és kire1jes::.rd ke:eir abban. 111illf kireijt..•s::.ri a: 
tis-;.<Í, fiogy IÍS.\'Z.t..:f.:. „ irja a próféta (_i~zsaiÚS 25. ! J ). Jonat~'111. 
az egyik iV!akkábeus harcos pedig Övéivel együtl úgy 111e
nekü] 1neg üldözői elöl (akik va\ószínülegjúratlanok vol
tak ;:i \'Ízen fennn1aradúsban). hogy a Jordán folyóba vc-
1enék 1nagukat és útúsztak a túlpartra ( ! iv'lak.kúbeus 9.48 ). 

:\ tahnudl korban é!t Rah/Ji :\kiba szerint a hóro1n leglé
nyegesebb dolog egyike. ainire az apa niegtanithatja a fi
;.it. az úszús. v·a1a1niféle labdaj~lték !s szokásban lc:hc:tett, 
erröl azonban csak annyit tudunk. a111ennyit a próréta egy 
hasonlatúban elárul: „ ... a::.. Úr e/hajú 1éged. / .. „j 111i11r lab
dát, nagy 111ess::.i fii/dn.:" (l~zsaiús 22.1 7-1 8). Salan1011 ki
rúl .Y bizonyúra ne1n csak hadászati 1ncgfontolúsbúl hono
sította n1eg a !ótenyészt0st orszúgúban„ Elöbb Egyipto1n
bó! hozat olt drága pénzen pari púkat (2.l(rónikúk l, l 6-! 7). 
inajd külön \'Úrosokat épílletett a szekereknek 0s a !o\'a
goknak (2Krünikúk l.l4 és 8,6). l(ocsihajtó és lovas vi.:r
senyekre utalt\ célzússal 1öbh felé ta!ó!kozh:Hunk a Sala-
111011ról szóló törtt!nctben. dc biztos adataink csak a K.r. e. 
111úsodik t:s első szúzadból 1narad1ak. 

.'\ hellenisztikus korban a görögöktől tanultúk 1neg a 
n..:ndszercs testedzést és \'ersenyszi.:rü sportolúst. :\nti
ochus uralkod(1sa idején (l(.r. e l 70 körül) a dúsgazdag 
..lázon !úpap engedélyt kén l's kapott a kirúlytól. hogy .le
ruzsú!en1bcn. sajút költségCn küzdöterct Cs ti.:stgyakorló 
iskolái létesítsen {2ívlakkúbeus 4.9-10). :\ görög n1ódi 
ha1narosan annyira népszerü lett. hogy „:\ f){lf){Jkat 11c111 
('rdekclrc ri!hbé (l:::. olrór s:::.o!gálata, k.e1·1Jsbi5 1·elfl;k a 1e111p

!0111ur és cllu111yagolrák a::. áldo;.aro1. /11káhb a gyakorlá
rérre sicuek. hogy orr l'l;s:::.r 1·egye11ek [„ j a iúrékoklu111. 
a111ikor c·sak e//u.111g;.orr a fels::.álirás dis:kos::.1·cté.1Tc" 
(2ívlakkúbeus "L 14 ). :\ szükszavú tudósítúsból kiderül. 
hogy idl'lszú1nítúsunk előtt léteztek sportpúlyúk és rend
szeres atlCtikai edzéseken és versenyeken 1nérték össze 
tuclúsukat. továbbá. hogy ezekben a küzdelinekben a ve
zctő l:rtc:hniségiek, a papok júrtak elöl. Legnépszerlibbek 
a futó, távolugró, diszkosz és gerelyhajító versenyek vol
tak. :\ l(risztus születését n1cgelözö évtizedekben. a1nikor 
Nagy 1-lcródcs király átépíttette Jcruzsúle1net, nen1csak 
színházakat és palotúkat. hanen1 stadionokat is cn1eltetctL 
öt évenként pedig nagy po111púval sportfcsztivólt rcnde
ze!t. Nlai sza\'akka! élve. azt 111011dhatjuk.. hogy' ne111zc:t
közi \'iadalokra kc:rült sor. a1nelyc:kre a környezö orszú
gok sportolóit é.s szurkolóit egyaránt 111cghívtúk. Jelentös 
díjakat vchettek út a birkóz<Ís. lovagl.:ís. két- és négyfoga-
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tú kocsihajlús stb. győztesei. l\1nikor pedig f/cródes 111eg
alapította Cézúreút (Kaisarea) és vúrosi rangra en1elte 
Sebastét és Gibeát. nen1 feledkezett 1ncg fényes torna
csarnokok és stadionok építéséröl sen1 (Ffa1·ius: /\zsidók 
története. X\1. könyv). I-Iires vízvezeték és kettős csator
na (csapadék és szennyvíz clvczctö) rendszerének kiépí
tése pedig lehctövé telte. hogy - görög szokás szerint - , 
az edzések és versenyek utún a sportolók 111egfürödhesse
nek. 

\ 1égül essék nt!:húny szó - a napjainkban egyre jobban 
a sportok közé szú111ító - túncról is . . t\z aratási és n1ús 
örön1ünnepekcn rendezett túnc a testkultúra egyik kifeje
zési fonnúja. Dúvicl kirúly se1n restellte, hogy „ ... teljes 
crcjébiíl 1á11co/1 a:: (Jr cliftt ... " (2Sá1nuel 6, 14). Jószt:rivel 
a tánc volt az egyetlen sport. an1clyben a nők is részt ve
hettek és részt is vettek. I-Iasonlóan az ókor többi népé
hez, a zsiclósúg is n1cgtagadta a nőktől a testedzés lehető
ségeinek nagy részét. 

Il< rész: ;\ tápanya~r;okra és táplálkozásra l'Ollatkozó elliírá.\·ok 

.'\ túplú!ékokra \'Onatkozó biblia! e!öírások nc1n egy
ségesek. 1\ tereintés befejezésekor Isten azt 1nondja az el
ső cn1bcrpürnak: „ !111é 11é/..:1ck {/dok 11ii11dc11 11/{/gho:ó fi'i1·c1 
a:: cgés::. _(öld s::í11é11 l;S 11iindc11 }át. a JJ1clye11 111aglzo:ó 
gyii111iilcs 1·a11, a:: legyen néktek cledeliil ··. Dc 111ég az úl
latoknak is azt rendeli: „.-\_(öld 111i11dcn 1·adainak pedig, és 
a::. ég 111i11den 111adarai11ak és a fiildö11 c.1·1ís::.<í-111ás::ó 111i11-
dc11fl;Íc álla111ak a 111e!yekbc11 élú lélek 1·an. a ::.iJ/d j/'i1·er 
ado111 eledeliil ·· ( 1 Ivlózes 1.29-30). :.\ lege!sö isteni pa
rancs tehút egyértcln1ücn növényi túplúlkozásra kötelez! 
az en1bert. állatot egyaránt. t\ történet szerinti 1násodik 
gcnt:r{icióban azonban rnár változott a ht:lyzct. K.úin 1na
radt növénvtcnnclö és fot!vasz:tó. „\bcl azonban úl\att1.:-, ~ --
nyésztéssel foglalkozik és kiinondhatatlanul is érezhető. 
hogv n1unkáia gvü111ölcsét fouvasztja is. :\z özön\·iz utún 
a -f;renllŐ így ;~ólt Noéhoz: ::É.r jl;ljen és rcrrcgjc11 1rlle-
1ek a földnek 11ii11dc11 ál!a~ia, o:: égnek 111i11de11 111adara: 
111i11dc11 (/ nli nyii:sög a föl dán l;S a 1c11gen1ck 111i11dcn ha
la ke::c1ckhe cu/a1or1. J\'linden 1110:::.g(í állat a 111cly L{ le
gyen 11ck1ck clcdeliil. a 111ilu a :Dh/ ji'il'ct. 11ck1ek adra1n 
111i11da:okar. Csak (l /11ísr a: cír clc1·c11(trí \'l;rrcl 111cg 11c 
egyétek'' ( l tvlózes 9.2-4). Ne1n az cn1bcr kczdeinényeztl.' 
a húsc\·~sL lstl.'11 haialinazta fel rú. n1egkö1öttség nélküL 
búrn1L'ly :illatból fogyaszthattak .. '\ t(irténc!l.'111 hajnalún 
néppé fonnú!úch) zsiclú törzsl.'k azonban \·;:i\ószínülcg so
hasL'Tll !ehL'lettL'k Vl.'gL'túriúnusok. Egyipt\11nba vonulúsuk 
elölt szinte kizúrólag ;:i\lati tennékeken éltek. a fi)\d1nüvc
lés1. a szóntófiHdi és kcnkultl!rút csak a Ni!us partjainú! 
sajú1i1hattúk cl .. '\z egy·ipto111iak éll.'l1niszcrciröl nen1csak 
szá1ntalan írúsukból. hancn1 a 13ibliúból is értesülünk. 
1\lózcsnél ta!úlható a relsorolús. 1ni1 L'ttek honfitársai a ff!
raók orszúgúban: haL n1arha- L's birkahús, dinnyl.'. póré
hagy111a. v(iröshagy1na. uborka. f'okhagyina. ko\·ássza! 
vagy anélkül készült kL'nyér és lepény ( ··~l'dózes 11 .5·-Ü és 
22). Hozzútchctjük c:zekhcz. hogy Egyipton1 1nús tcnné
nyeit (bab. lencse) szintén !s1nt:rték és rogyasztottúk .. '-\ 
kivontdúsuk utún ( K.r. e. 12Rü kl)rül) isinét szabú!yuztúk a 
t~ipanyagokat és étrendel. Egyetlen növ0nyí v~1gy abból 
készült eledelt sen1 tiltottak rnl.'.g. tovúbbra is fogyasztha
tó 1naradt n1í11den. <.11nit a n1ezök és fúk tcri.:1nnek. \'iszont 
~vlózcs 1neghatúroz1a az ehető (lisz!a) és nt:1n fogyasztha
tó ( tisztúta!a11) úllatok kör0t. :\ fL'!sorolúsban több inint 
Cé!szúz fajt né\' szcrínt is 1ncgncvl.'.7.. an1í nagyjúbó! 111cg-

rclel <.i korabeli K.~inaún vadon é!ö és tcnyészte1t ern!ös fa
jai szútnúnak. Beosztása szerint a hasadtkörrnli és kérő
dzö úllatok tisztük. azok tt:stének nagy része ehctö. llyt:
nck a juh. kecske. szarvas1narha (és annak vadon élő lísc 
a \·adbika). liz. szarvas. jú\'or. \'adkecskc. zerge. bivaly'. 
Eltiltotta népét n sertés. ló. szainúr. teve. nyúl. hörcsög 
stb. húsúnak felha::;znúlúsútól. A víziállatok közül csak 
azokat engedélyezte. a1nelycknck uszonyuk és pikkclyük 
\·an (tulajdonk.éppL'n a halakat), az összes többi tiltólistá
ra került. l\..irckcsztette a t•íp!<..ilékok közül a ragadozó c1n
!é'isök és 1nadar<.1k (sas. ki..:selyü. sólyon1 stb.) összcsség0t. 
a \·ízi és gázló 111adarak többségét (gólya. pelikán. hattyú. 
gén1 stb.) tovoibb{1 a struccot. dc n1ég a kakukkinadarat is. 
l\lózcs a!<.1pt)S Jt:!sorolúsúba L'gyl.'.t!en rt:ndszt:nani hiba 
csÚSZ\IU. a nt.:111 t:hL'tÖ inadarak közé tartozónak \'élte a de
llt:\'ért {3i'dózcs ! 1.2--t7 és 5Jvlózcs 1-L3-21) .. '\ 1nüzesí 
rL·ndclkezés tiltja a csúszó-1nászú és puhatestü úllatok, va
!an1in1 a roYarok. férgek fogyasztús~it, dc külön 1nl.'gcn11ít 
ne~\ súskafajt. a1nclyckl.'.t engedélyezett (3ivlózes 
11.2 ! ·-22 l. :\ súska óriási tü1ncgckbl.'n rordult c!ö I~szak
:\frikúban. \lezoputú111iúban. Palcsztinúban. akkor is. ha 
éppen ncn1 \·o!t súskajúr{1s . . :\ súsko~júrúskor a ro\·arok 
rnincknl e!pusztítDl!<.tk. vala1nennyit éhinsl'.g klivette. Joc! 
próféra igy kesl.'rgctt egy súska\·ész ut:in: „Pus:::,UÍ\'Ú rcrrc 
s::.áfánlí:f. iiss:criirrc ji'igef(íi111ar / .. / Elpus:.rírratott a 111c
:rí'. g.1-ás:ol (/föld. 11/l'rf clp11s::uúaro1t a gabona. kis:.árad! 
u 111us1. /.:.iuf)('hft a::. olaj" (Joc! L7~10) . .'\ szúrazs•Íg utún 
va!an1t:nnyi növényi szükségt{iplúlék 111indig 1naradt. de a 
súsLúk rnindl.'nt letaroltak. az L'gyctlcn !ehctöség a túlélés
re a rovarok l.'.!fogyasztús<.1. Ezt 111értc ti.:! helyesen l'v1ózi..:s. 
ez0rt cngcdél;'('zhctte a súskúk cvés0t. i\ beduinoknak nu1 
i:- kedvl.'lt éte!l.'. s \·alószinüleg ~1 bibliai idökben s..:n1 Sa
!an1un asztalúnak \'c1lt ínyencsége. hancrn a SZL'gény en1-
bi..:r fontos rt:l1~rji..:rnrrása a :-;{1:-;ka. Egyébkt'..-nt nl.'1n sok szó 
esik az Írúsban a súska-éte!ekröL 1nindössze K.crcsztelő 
Júnosrld olvashatjuk ... elesége pedig sáskn és l'rdci 
llU}::." (IVJÚté J.~f). 

Sokat L-s sokf0leki:ppL'n írtak a sertéshús fogyaszt[1sú
nak tilalinúrúl. \'annak akik úgy vélik, 1\lá:es azért nen1 
l'ngcd01yezte a disznóhúst. inert az úllat n1indene\'Ö. L'l
!l.'ntl'.tbcn a tiszta (kizúrólag nüvényL'vliJ júszúgokkal. 
?\'cin \·alószínü. hu;;y ilyL'n 1nl.'ggondulús vezctle volna a 
rendclkl.'z(ít. a kizúró!ag nilvényckl.'t fogyaszt<'i lú. levl.'. 
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sza1nár is a tilahni listúra került. Legtöbben azt állitjúk. 
hogy azért tiltotta n1eg a sertés húsának fogyasztását, n1ert 
a disznó gyakran fertőzött trichinellával. n1ás férgekkel. 
Nen1 tarto111 1neggyőzőnek ezt az érvet se1n. ugyanis scn1-
1ni se111 bizonyítja. hogy isn1crték volna a sertés parazitá
it. s különben is hogyan tudhattak volna azokról. ha érin
teniük sen1 volt szabad a disznót. A korabeli zsidóság 
an1úgy sen1 evett nyers húsokat, nünt 1nanapsúg nú\unk 
szokás a kolbászt, flistölt sonkút, szalonnát, hogy a tatár
bifszteket ne is en1lítsen1. Az ókori zsidó konyhúban gon
dosan 1negsütötték. főzték a húsokat. a n1agas hő pedig el
pusztítj,1 az esctlt:g jelen lévő férgeket. petCiket. 1-Iihe
többnek gondo!on1 azt az érvet. hogy az cgyipton1iakkal 
szen1bcn érzett ellenszenv vezette i'vlózcst erre a rendel
kezésre. i'vlint tudjuk. Egyipton1 szún1os körzetében te
nyésztették és fogyasztottúk a disznót és ncn1 volt tiltott 
eledel a tnúsik nagy kultúrkörben. iVIczopotú1niúban scn1. 
i"vlagan1 részéről úgy' vélc111. hogy sokkal inkább gazd,1sú
gi okai !ehettek ivlózes intézkedésének. 1\ disznó ugyanis 
nen1 éri be olyan sovúny legelövcl n1in1 a juh vagy a kecs
ke. hancn1 takarrnányozni is kel!. 1\1ne\lctt a sertés vízigé
nyes jószúg. a víz pedig akkoriban is drúga kincsnek szú-
1nított. <l legtöbb körzetben nen1 Yolt elég bclöle. 1\ \'ita 
1núig eldöntetlen. kétségtelen azonban, hogy n1ús kúnaúni 
népek (filiszteusok. 1noúbitúk stb.) tartottak sertCst és 
1nint a Szentírúsból kiderül. hogy· 111inde11 tiltús ellenére. 
olykor-olykor bizonyúra ehették a disznóhúst a zsidók. Is
ten szavait toln1úcsolta a próféta, a1nikor így 1nennydör
gött: „A 11ép / ... / 111cly ingerel c11ge111. / ... / c1 dis:1ul/11íst 
es:i. és fcr1eln1es !eres 1·an a tcíUáhan" (Ézsaiás 65.3-4 ). 
[~vszúzadokkal késöbb Jézus is talúlkozott nagy disznó
nyújakkal a Gcnezúrcti tó partjún (iviúté 8,30, i"vlúrk 5, 11. 
Lukács 8,32). iv[ózes törvényeit annyira szigorúan \·ették. 
hogy a hellenisztikus idökbcn sen1 \'Olt szabad bevinni Jc
ruzsálcrn városúba tisztútalan ;'illatoknak (ló. öszvér. nyúl 
stb.) ne1ncsak a húsút, dc 1nég a börét se1n (Flarius: ;\ zsi
dók története. X.11. könyv). Búnni vezette is a törvénykc
zöt a sertéshús tila!n1azásúra. akaratlanul is jót tett vc!e 
nl-pének. i'vla rnár tudjuk. hugy a sertés zsiradéka a legúr
taltnasahb az en1berí szer\·ezctrc. noha a bibliai kor serté
se hírböl sc1n lehetett olyan túlhizlalt jószúg. 1nint a rn~1i
ak. :\ disznózsír rendszeres fogyasztása nagyon sok e1n
berbcn cred1nényez ércln1eszesedésL a1nint azt az cgyíp
toini 111ún1iúkban olyan gyakran láthatjuk (Jcí::.sa). 

:Í..ldozati célra kizárólag tiszta úl!atok (szarYas1narha. 
juh, kecske. galatnb) voltak hasznú\hatók. Ezek vt'.:rét. J"e
jét. kövé~jét az oltáron elégették. !(ülönösen az úllat véré
nek (akár óldozati célból. akár húzi fogyasztúsra \"Úgtúk) 
evése szú1nított nagy bünnek. :\ki pedig az úldozati úllat 
kövé1jCt. vagy bánnely jószúg vérét 1négís 1negette. h.:llú!
lal bünhődött (3iv1ózes 7.25-26). Úgy tünik, ezt a rendel
kezést sen1 tartottúk be rnan1déktalanul. n1en Sán1ucl 
azon kesereg, „A nép 1·étkc:ék a::. (Jr cl!cn, 111crt a 1·érrcl 
elegy cs::.ik'" (lSúrnucl 14.33). :\z áldozati jószágok hú
sút. vagy annak bizonyos részeit a papok kapták n1eg és 
fogyaszthattúk cl húzuk népével együtt (3 Ivlózes 7 ,2-7 ). 
t\·lózcsnek arra is kiterjedt a figye\111e. hogy a levágott ál
lat húsa csak két napon belül ehetö n1cg. a n1aracléko1 a 
hannadik napon cl kellett égetni. Bölcs és e!ön.:l{ttó rend-

szabály ez is. ugyanis Palesztina 111elcg éghajlatún legfel
jebb 48 óráig túro!ható a nyers hús. ezt kövctöen biztosan 
1negron1lik. fertőzést, étcltnérgezést okozhat. Bizonyos 
fokú ellenunondús található tvlózes rendeletei és Sú111ucl 
vélen1énye között. ."-\ próféta úgy nyilatkozott, hogy a 
con1b és a zsíros fartö különleges étel és fcjedchni ven
dégnek való ( 1 Sáinuel 9,24 ). Ezzel szen1bcn ivlózes így 
tohnácsulta az Isten szavait: „ S:::,ólj a::. /:::,rae/ .fhli11ak, 
11101uh·á11: A: ökörnek. a báránynak és a kecské11ek se1n11IÍ 
kö\'é1:jér 111eg 11e egyétek" (3tvlózes 7,2-7). f\ belek közöt
ti zsírszövetet, a vesék körüli zsíros r~szeket és a juh f~1r
k~ín lévő raggyút e! kellett égetni. l'vlég a csontokat sen1 
törhették fel Izrael fiai. hogy hozzú juthassanak a iinorn. 
de nagyon zsírdús velöhöz (Sc/1eihcr). Júkob birkózús 
közben szerzett csípősérülése tniatt ., . . llL'IJ/ cs:ik !::.rael 
.fiai u cs1/Jú forgóc.\"(J/l(fcinak inas /uisát, 111i11d e 111ai 
napig ( l i\·lc'1zes 32.32 ). Ez a tila\orn ink:íbb \'alan1i
!yen hagyo1núnyból túplúlkozhat. inert se1111ni ésszcrü 
n1agyarúzata nincsen. niiért éppen a csípö körüli hús ne 
!enne fogyasztható. Nagyon bölcs elöirás az is. hogy „A 
li11!lolf [elpusztult] úl/a111ak a kh1·é1:je L;s a rtuÍlól 111cg
s::.aggat ou 11ak u kö1'é1jc u kán 11 i 1111111 kálio: j"e/ hus:11á / /1a
r cí. de e1111i 111cg 11e egyétek" (3i'dózes 7.2~f). Sohascin tud
ha1(1. 1nitöl döglött 1ncg a jószág. t.:zért nen1 rogyasz1hat6. 
dc a zsi1ja alkahnas ipari célokra. ivlús helyen a döglött ál
l~n húsúnak fl'lhasználúsútó! tiltotta e! népét (31\:lózl's 
! 7. 1O~l6 ). Ha tisztútalan {illat. vagy annak vah11ni rt:sze 
csl'rl:pt.:d0nybe hullott. akkor azt össze kellett törni. A. 
tisztútalannú vúll ni. bör. vúszon i:szközöket és edényeket 
naphosszat vízben úztattúk, n1ajd alaposan kin1ostúk 
(3ivtózes l l.32). iV!ég azt is elöína a népvczCr. hogy n1i
ként ne fözzenek (5i'dózi:s J~i.21 ). rnilyen edényeket 
hasznúljanak. 1niként tisztítsúk azokat. :\ köztudatban az 
él. hogy zsidó i.:löirús szerint külön tejes és külön húsos 
cdény1ekct kt:ll lartani L:s csak a 1negfelell1 razckakban 
szabad egyik. vagy 1n~·1sik csoportba tartozó étkeket elkt!
szitt.:ni. \falóban \·an il:,:cn szabúly (is). ez azonban nt.:n1 a 
bibliai e!Ciírústikra incgy vissza.:\ niai einber joggal cso
dú!kuzik el azon. hogy 1ni!yen körültckintö apró!ékussúg
gal rendelkezett i\1ózcs a húsi'2:lék ehetöségéről. elkészí
téséröL .'\ 111odern diétctika legtöbb c!üínísüban igazat ad 
és helyesli a több rnint húroinezer éves szabú!y<.1kat. .'\ 
zsidósúg pedig 1nl:g akkor is betartotta ezeket a rcndc!kc
zl-seket. ain!kor azzal környezetük i..:sodúlkozúsú!. vagy 
1ncgYctésé1 \"Ú]tottúk ki . 

.e\ kereszténység 1ncgalapitúsa és tcijcsztése a nc111 
zsid(1 nl:pck kör0bcn. szükségessé tette a 1nózesi tilaltnak 
cnyhítésCt. az étkezési szokúsok és elölrások fclü!Yizsgú
!atút. Jézus kijelentette: „1Vc111a::.jCr1á::.tcti1J1cg a: en1bcrr. 
a 111i a s::.{Uo11 ben1egy, ha11c111 anli kZfii11 a s:ájbó/" ... (Ivlú
té ! 5. 1 l ). Ezzel tulajdonképpen hatúlyon kívül helyezte a 
tiszta és tisztúta!an úl!atokra vonatkozó rendelkezéseket 
kö,·etüi részére. Pál apo.1·10/, aki az egész i\:lcditerrúniuin
ban terjesztette Ksisztus tanítúsait, azt írta Titnótcusnak 
Efézusba: „Aicrt /ste1111ek 111i11de11 1erc11llefl állata já és 
sc111111i se111 111cg1·e1cndS, ha !uíloadással élnek a::a/" 
(_ITiinóteus 4.3-4). 1najd elítéli azokat, akik továbbra Is 
renntanjúk t.:gycs ételek tilaln1át. K„n'.:túra azt üzen! P<i!. 
hogy .,Ali11dc111is:1u a ris::.ráknak. dc a l ... J hircilc11ck11ek 
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sc111111i sc111 tis:::ta" (Titusz 1.3-4 ). a1ni azt jelenti. hogy a 
l(risztus-hivő en1bcr bánnilycn eledelt 1negchct. .A. rón1ai
akhoz írott levelében Pát tnegindokolja. hogy a hivő és 
n1egtCrítendő cn1bereket nen1 szabad elveszíteni an1i<Ht. 
hogy étkezési tilahnakat kényszerítenek rájuk: „1Yc \'C

s::.ítsd cl a:::J a re étcleddel, a kiérr a Kris:::J11s 111eghal!" 
(Ró111aiak l 4, 15 ). A korinthosziakat arra figyehneztette, 
hogy „„.a.::: eledel 11e111 rcs::. nlinker /.:.ech·essé lsren elórr" 
( 1 l(orinthus 8,8). f(ésőbb azt tanácsolta „1\1indcnr a nlit a 
111és:::órs~ékbc11 árulnak, n1egegyetek. [ .. ) /-la pedig 1·ala
ki 111eghí1· titeket a /Jitetlcnck kö::Jil és cl akar1ok 111en11i. 
111i11de111. a 111i1 elérek ho:nak 111egcgyetek .. " ( 1 Korinthus 
! 0.25-2~) és n1ég azt is 1ncgcngedte hí\'cinck. hogy a po
gány áldozati állatok húsút fogyasszúk. EllentCtben Pál 
apostollal. Péter ragaszkodott a 1116zesi clöírúsokhoz. 
1nígne1n egy lúton1ásúban ... .. 111i11dc11}Cle j{;/di négylábú 
úllarok. l'adak. c.v1ís:á11uís::.ó állatok és égi n1adarak" je
lentek 1neg elölte. közben pedig egi szózatot hallott: 

. . . egyél"! l(étségbe esve válaszolta ,.Senu11iképpe11 se111 
l/1'(1111, 111crt sohasc111 crrc111 scnu11i kö:ö11sé8est. 1·agy tis::.
rúralanr" lsn1et hallotta az Isten hangjút: „A 111ikct a: /s
rcn 111cgris:rírorr, te ne 11101uld 1is::.tátala1111ak" (:\postolok 
Cselckcch:tci I0.!2-16 és 11.5-10). 1\ iúto1nús hatúsúra 
P~ter is t«\iött. hogy az új hit tcijedésénck nagy akad;:ílya 
lehet a n1ercv etkezési szabúlyzat. i\,Iinclenképpen fel kel
lett oldani a tilalrnaka1. nc1ncsak a clisznóhúsra vonatko
zóan .. ~\ kcrcsztCnys~g kczdciben a Földközi-tenger 1ncn
tl:n szerzett új híveket. ivlóze.s szabúlyzatn a viziú!latok 
közül csak a halak fogyasztúsát engedélyezte (3Ivlózes 
1 !.!0). [(ánaún clfoglalúsa után kezdetben nen1 volt ten
gcrpartj;:1 a zsidóságnak (csak jóval késöbb, a kini!yok ko
rában teijc.sztctték ki a hatúrokat). ezért nc1n is Crczték 
nagy inegszorításnak. hogy iVlózes a halakon kívül 111in
clen vizi•í!latot tísztútalannak nyilvánított. :\ tcngcrp;1rti 
nl:pck azonban naponta éltek a tenger 1ninden <~iándéká
\·al. kagylókkal. csigúkkal. rúkokkaL polipokkal. tcknö
sökki.!l és az akkor 1nég nagy szárnban élö barútfókúkkal 
is. 1\ ken:szténység nc1n !Oszthatta tneg ezeket a népeket 
a tenger nyújtotta fontos népéle!n1czési tcnnékcktöl. 
Ezért érthetö Pú! apostol kijelentése: . „a 11iir elétek ho:::.-
11ak. 111egcgyCrck ··. ,1\z ókor! zsidóság fökent juh- és kec.s
kehúst. kisebb részben rnarha- és borjúhúst rogyasztott 
( ,\11111s::.i11 ). \ 1a!ószínüleg csekélyebb 111érvü lehetett a húzi 
szúrnyasok és a gala1nbok l'elhasznúlúsa. f-öként az újszö
\"t!tségi 1önénetckbül derül ki. 1nilyen nagy szerepet jút
szott a hal a néptúplúlkozúsban. i\ kereszténység kezdet
ben kibüvítette az állati eredetü élehniszerek körét és csak 
később vezetett be jelentéktelen korlútozúsokat (például a 
lóhús evést). Izraelben hata!inasjuh. rnarha 0s kecskcnyá
jakat tartottak nc1ncsak húsuk 111iatL :\ tchéntejbö! készült 
vajat (5t\·lózes 32,14) és a sajtot rendszeresen fogyasztot
túk ( 1 Sú1nue! 17.18). a tejet azonban gyennckclcségnck 
\'élték. nen1 sokra becsülték és fclnött korukban egyálta
lán nern ittúk. „k!crl nlinda::.. a ki I(ücl él [. „] kiskorú 

. . ] A: L;rerr korúaknak pedig kcn1ény eledel i·alá" (Zsi
dókhoz irotl k:\·él 5.13-14 ). Ivlindezck ellenére 1\lózcsné! 
tal{ilunk utalúst a juhtej és tehéntej f'ogyasztúsúra is. 

:\ letelepülés utún rövidesen a gabonafélék. a liszt és 
az ezekböl készült tészták. kenyerek. ka!úcsok lettek és 

1naradtak évszúzadokon út a legfontosabb élclrniszerek . 
. ~\z Úr in1újában is az ú!l: „A 111i 11iindc1111api kcnycriinket 
add 1ncg nékii11k. „" f(únaún földje bőven tcren1te nen1csak 
a gabonúL .~\ hazai lakosság cllútúsún felül arra is jutott. 
hogy Salan1on évi 20 OOO véka 1 búzát, ugyanennyi úrpát. 
valan1int 20 000-20 OOO bat2 bort és olajat exportáljon az 
építkezéseihez szükséges í~1anyag ellenértékeként I-lirán1 
királynak (2f(rónika 2.10). Nen1csak belfóldi Jügyasztás
ra. exportra. hanen1 Salan1on (állítólag) négyezer lovának 
takannányozásán.1 is gabonát használtak. tvlind a búzából, 
1nind az árpúból többféle. különbözö 1ninőségü lisztet ké
szítenek .. ~\z úldozati kenyér 1nindig finon1!isz1böL vagy 
ahogyan a Biblia ilja. lisztlúngbó! készült. a lakossúg vi
szont inkúbb a durvóbb örlésü. korpa tartaltnú árpa-. vagy 
búzalisztböl sütötte kcnyer~t. Böségescn fügyaszthattak 
B-víta1ninokaL a1nelyek a fino1nlisztből hiányoznak .. ~\ 
lisztböl leggyakrabban kovászos kenyeret. kovúsztalan le
pényt. olajjal gyúrt pogácsát és 1nézespogácsát kCszítettek . 
I<„enyerükct ke111cncébcn. a kovúszta!an lcpCnyt serpenyő
ben sütötték n1cg (3l'vlózes 2.4--5) .. A falusi lakosság több
nyirl! árpakenyeret. a jobb 1nódúak búz;1kenycrct ettek. :\ 
két J(_í gabonafl:lcségcn kh·ü! kisebb 1nennyiségben tcr
ine!ték l:s c1tl:k a tönkölyt is (Ezékiel 4,9). Kedveltek és 
nap<)!lta fogyasztot1ák a pörkölt gabona1nagvakat, gyakran 
egyetlen napi clcsegük (fluth 2.14). Sú1nuel szerint a fö 
1úplúlék kt:nyér. pörkölt gabona és a sajt. olykor juhhús 
\'oltak { l Sú1nucl 17 .17 ). 1\ 1nézeskalúcs. a lligeka!úcs, a 
inazsolús \'agy szölökalúcs bizonyúra a jobb n16dúak cse-
1ncgéje lehetett és csak ritkán került a szegények aszralúra 
( l Sá1nuel 25.18, Hóseás 3.2 ). 

.'\ fülcln1Üvl!s búzút és úrp{lt, tönköly·t. kaprot. éch:skö-
1nényt vctclt (Ézsaiús 28.25-27). gondozta szö!ö- és olaj
ra ültetvényeit (l~zsaiüs 36.16). IT1gcf~íit. "fern1eltek grú
nútal!nc'n (5iV!ÓzL!s 8.K). babot. lencsét (Ezékiel -L9) és 
ni.::111 utolsó sorban olíva olajat. vagy ahogyan a Biblia nc
\·czi: f~tolajaL „\ szöllít. !ligét, grúnútaln1ú1 aszalússa! tar-
16sítot1úk. Disznózsírt nen1 hasznú Ihattak. a juh és rnarha 
J'aggyúja ke\·és ~te! elkészítéséhez alkalinas. ezért .sütés
hez. fözl:shez. dc inég a kovásztalan lepény ízesítéséhez 
is f~1l1!ajat hasznúltak .. '\ 111a is legjobbnak. legegészségc
scbbnek t~ll'tott oliva <1lajat ne1ncsak 6teleikben, hanein 
gyógyszereikbcn és testúpoló szereikben is fe!hasznúltúk. 

T<íp!úlékaik elkészítési niódjúról. receptjeikröl ki.!\'e
sct tudunk. Júkob fútt lencséi (rnüshol lencscfözclékct) es 
kenyere! :1dut1 az ehcs l~zsaunak ( 1 iV'lózes 25.29-34 ). 
l''.hinség alkahnúva! a \·adon tenni) súr1ökbö! kt!szítcttl.!k 
ízetlen fözeléket. <:unit Elizcus próf'éta liszttel sürített és 
tett fögyaszthatóv{i (2f(írá\yok 4.38-41 ). l·Iús ételeiket 
ritkún sütötték. inkább rlízték, többnyire füszeres 1núnás
sa! tólaltúk ( ! tvlózcs 27,4-8), vagy húsleves fonnájúban 
ették (Ézsaiús 65.3-4). Lehetett olyan (tiltott) ételük. 
;unclybt:n a húst és vért együtt fözték (\Sún1uel l-t,33). ;\ 
hal slitvc és fózve egyaránt asztalukra került. 1\z esszenu
sok cgytú!étclt. f'öétkczésre últalúban flize!ékct Cs kenyc
rt.:t és \'iszonylag kevés húst fogyasztottak ( A11111s::.i11 . 

1 Egy vl'.ka kb. 12 litert tett ki. 
:Egy hat {kor~ú) kb. 35.-1 litl!nlck t~kl rneg. 
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F'/avius, \'Cnnes). Az időnként fellépő éhinségck alatt ke
serü füböl. rekcttyéből. sártökből készítették szükség túp
lá!ekukat (Jób 30,4, 2Királyok 4,28). 

Föztjeik ízesítésére kevés sót és enyhe, nen1 csípős 
füszerckct használtak. /\. borsot ne1n is111crték. legalábbis 
sehol se1n en1líti az irús. Füszereik csakncn1 kivétel nél
kül növényi eredetück. Ezeket egyaránt a\kaln1aztúk 
nyersen (hagynia. fokhagyn1a). szárítva (kapor), őrölve 
(kön1ény) és ki tudja 111ég hányféle fonnában. Leggyak
rabban e1nlítctt ízesítöik a koriander (2i'v1ózes 16,31 ), az 
ürön1 (5ivlózes 29.18). a kapor. a 111andula (Prédikátor 
12. 7 ). a fekctekö111ény és édcskön1ény ( Ezsaiús 
28.25-27), a fahcj (Enoh 4.14), az ecet (Ruth 2,14, Pél
dabeszédek 10.26), a kúhnus (2tvlózes 30.23). a 1nenta és 
rula (Lukúcs 11...J.2). vala111int a n1ustár. Nincs tudon1ú
sunk arról. hogy a szá111os Ili.szer közül n1elyeket. 1nilyen 
ételeik izesítésére alkal1nazták. Inkább csak sejtjük. hogy 
föként húsételcik elkészítéséhez. Bizonyára jól füszere
zctt vadétel lehetett az lzsúk ., ... kedve s::.eri11r \•alá", 
an11..~lyhez hasonlót gödölyéből is készítettek. Jézus u1ol
só \·acsorája is 111úrtással túlalt. fliszi.:res. ízletes bárány
étel (i'vlúté 26. J 7„<23). arninek clkészitéséhcz nen1 111in
denki értett. 

;\z ókori zsidóságnak ncin egyetlt:n, dc lt:ggyakoribb 
édesítő szere a n1éz volt (5I\.1ózcs 8.8). 1\z Úr n1ár az 
egyiptoini kivonulás elön azt ígérte, hogy „11.jjel 111<5::.::.cl 
fályá földre" vezeti kivúlasztott népé! (2.i'vlózes 3.8). I(á
naánban valóban sok 1néz lehetett. ha ne111csak a dolgos 
népnek, hanern a pusztai ren1etéknek is jutott belőle (P.-1I::i
té 3,4). Éltek. olykor vissza is éltek a 1nézböséggel: „!-la 
111é::_e1 ralúls::., egyél an1cn11yi elég neked, de sokat ne 
egyél. hogy ki ne hcinyd a::_r" figyehneztet a Példabeszé
dek könyve. később n1cgís111t!telve az inteln1et „ Igen sok 
111é::.cr c1111i 11c111jó ... " (25.16 l:s 27). Jézusról is feljegyez
ték, hogy feltú111adúsa utún. tanítvúnyai körében hallal és 
lépes n1ézze! csillapította éhségl:t (Lukács 24.42-43). 
F\a\'ius arról tudósít. hogy Jerikó környékén púln1aleve
\ckböi sajtoltak 1nézet (va!ószinük:g sürü. szirupszerli 
édes fcdyadékotL „t.u11í 111ajd11e111 olya11jl110111 ,·olr. 111illl u 
rendes nu;::_" {!7/a1·i11s: ;\zsidó háború. IV. könyv). Fe!te
hetöen a juhar ncdvéhez hasonló, kel!e111es édes rolyadé
kot állítottak elö. an1it aztán 111essze az ország lratúrain túl 
is értékL'sÍtettek. 

:\ Bib!iúban olvashatunk a vilúg első vegetúriánusá
ró!, i.:gybcn érdekes túplálkozús-élettani kísérletről. A. ba
bilóniai király udvarában nevelkedő Dúnic\ és hárorn tár
sa - vallási rncggondo\ásból - ne111 akartak a kirúlyi 
konyháról étkezni, húst. bort fogyasztani. Próbaként 
111cgcngcdték nekik. hogy tíz napig csak zöldségeket 
egyenek. búr az iljakért felelős udvannester félt attól. 
hogy orcújuk sápadtabb h~sz, 1nint a vcgycs koszton é\ö 
túrsaiké. ;\ kísérleti periódus végén „ . .. s::.ebbnek lárs::_ék 
a::_ /i ábrá:aruk. és tesrbcn kiii'érehhck l'alának 111inda::_ok-
11ál a::. UJak.nál. a kik a király ételih·cl élnek 1·ala" (Dáni
el 1.5-6). Ezek utún ncn1 erőltették. hagyták, hogy a 
négy fiatal e1nbcr folytassa vegetúriúnus élct1nóJját. /\ 
történetnek azonban nincs vége. \1ala1nilyen okból Dáni
el 1négiscsak felhagyott növényevő élctn1ódjáva!, n1ert 
később így nyilatkozott: f(í1·á11atos étkcr 11cJ11 cuc111, hús 

ús bor 11e111 111e111 a: én s::_á111ba" háron1 héten keresztül 
(Dániel 10.2-3). 

Súlyos. tön1eges, nagy halálozással jüró ételn1érgczés
ről is tudósít a Biblia. A. pusztai vándorok túborút renge
teg fli1j lepte n1eg. szedte. fogdosta is n1indenki a n1ada
rakat éjjcl-nappaL és „ .. . aki ke,·cser gyiíjtölt, a::. is gyi7j
rött tf::. lu5111ert'" . . A. húsra éhező pusztai vándorok n1érték 
nélkül falták a fürjeket. ;.unit pedig ne1n tudtak 111egenni, 
kiteregették a napra. szúrítani próbálták a tábor körül. 
Úgy lútszik a fürjek fenözöttek lehettek. vagy a szúrítás 
sorún rornlottak 111eg. n1ert „;\ htís 1nég jóguk kö::.üt1 \'ala, 
és nu:g sc111 c111és::.reuék 1·ala, a núkor [ ... ]ott te111e1ték cl 
a 111ohó népet" a pusztában (4ivlózes 11.32-34) .. ~\forró 
rélsi\'atagi területen gyorsan élvezhetetlenné vúlt a 
szúrnyashús és ez tön1eges halúlozússal júró ételinérge
zést eredinényezett. 

;\ t!lahnakon t:s u1asításokon kívül étkezési tanácso
kat is találunk a Szentínísban. A. Példabeszédek korábban 
cn1litetl intése a túlzott édesség fogyasztás \'eszélyeire 
hiv1a fel a tlgyehnct. Sirúk fia Jézus figyehneztetésci több 
1nint kétezer évvel eze!ött hangzottak eL dc n1a sen1 lehet
ne pontos~1bban 1negfogaln1azni: „Jól uls::_ik, aki lll'll/ 

cs::_ik túl sokat. s reg,gcl ha /"e/ébred. jó errfbcn 1·a11. A::_ ál-
11111tla11ság, hú11yás, hascsikarás a 111értékrele11 e111hcn:k. 
sorsa" (Sir[1k 3 ! ,20). ivláshol is ad tanúcsot a próféta „ Fi

(l/11 !ile111uídod 1•i::_sgd/d .f"elii/ 11u1gad, s a111í károdra 1·a11 

a:t 1·011d 1111.:g 111agadtól. inert !zis::. 11c111 111i11dc11jrJ111i11dcn
ki s::,cí11uíra. 11e111 111i11de11ki bir cl 111í11de11féle ételt". :\zt hi
szc111 neEn júrok n1essze a valósúgtól, ha ebben az étel in
tolerancia 111i.:gfogalinazúsi.Ít láto111. Bizonyár:.i. akkor is 
voltak laktóz érzékenyek. glutCn érzékenyek, zsircn1ész
tési zavarral küszködök. de azon a vidéken talún a glukóz-
6-foszfflt dchidrogcnáz (G-6-PDI-I) enziinhiúnyban szen
vedök lehettek li..!gtöbben. i\ génhíba ukozta enziindcfek
tus hctcrozigótúi ugyanis bizonyos fokú védettséget él
veznek a 1na\úria ( Plas1nodiu1n 1nalariac) fertőzöttséggel 
sze1nben (pontosabban jobban és kevesebb hútrúnnyal vi
:-;elik cl). En1iat1 a nen1zedékek sorún szelekció követke
zik be. a !akossúghan 1nind több -- t:g)„énként tünetinentes 
- heterozigóta él. Ha azonban ezi..:k a génhordozók lóba
bot (\7icia faba) rogyasztanak. akkor vérscjtoldódús. 
hacn1olyticus af1',1cn1la és ictcrus alakul ki .. ~\ G-6-Pl)l-l 
hiúny napjainkban is gy·akorí a !(öze!-K„eleten élő zsidó
súg kürében (Forrai/. Tennészetesen ni.:incsak a próféta 
is1nerte fel. hogy „ 11c111 111í11dc11ki bír cl 111ilulc11jl;lc l;Ielr ". 

hane111 Pithagor;_isz. a neves 111aten1atikus arra is rújött. 
hogy a lóbab fogyasztúsa nála és polgúnársainúl súrgasú
got okobat. ezért 1ninclcnkit óvotl attól. Tudjuk. hogy a 
levantei 1nedcncc keleti és középsö részében nuir az ókor
ban is rendkívül gyakori volt a 111alária. joggal tételezzük 
tehút fCl. hogy sokan !ehettek G-6-PDI-l heterozigótúk is. 
Ezekhez szólt Sirúk fia. hogy felül kell vizsgúlniuk Clet-
1núcljukat. cl kell hagyniuk a szárnukra úrta\111as ételeket. 
/\kis kitérö utún kanyarodjunk vissza a túplá!kozúsi intel
n1ckhez: „i\1crr a ni! sok étel hctcgségek}Cs::.ke. és a 1110-
hóscig11ak has111e11és a 1·ége. .-\ 11u1/u_í ei·ésbe nuír sokan be-

hú1ner 35...JA liter. Ha a rnennyisCg túlzónak is tünik. 1nin
den esetre igen nagy tüinegü tnadarat fogdoshattak üssze. 
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lchal1ak. de aki \'ig_vá: 111agúra. n1cg11y1íj~ia életét" (Sirák 
37.27-36). I'v1a is érvényes. 111cgszív!el12ndö tanúcs. 

:\z Ószövetség népe - rnai 111ércévcl is - helyesen túp
lúlkozott. kivéve. hogy a felnőttek nein fogyasztottak te
jet. ,~\ 111egfelclö egészséges túplúlékoknak tartahnazniuk 
kell: ( 1) !(ellő 1nennyiségü cnergiút szénhidrátok, zsírok 
és fehé~jék fonnújában. (2) Esszenciális és nen1 esszenci
ális an1inosavakat és zsírsavakat. an1elycket a szervezet 
épitőkövckként használ fC\ sajút strukturúlis és funkcioná
lis anyagainak felépítéséhez. (3) \'itan1inokat és <.Í.S\'Únyi 
anyagokat. a1nclyck kocnzÍinckként. honnonokként {jód). 
vagy strukturúlis c!e111ckként (ka\ciun1, foszfor) funkcio
nú!nak. Nagyon óvatosan IC\bccsülhctjük, hogy' 1nilyen 
volt a népesség fehérje és energetikai e!lútottsúga .. '\Z út
!agL1s napi energia bevitel 7~00 és 9000 kJ (2200·-·2500 
kca! l küziitti !::hetet!. a1ni kiclégitö a kl1zepcs crösségí.i 
testi 1nunk~·n \'égzö szen1ély részére. :\z cnergiának kb. 
J )„.„20 11 ·0-{H a felvett fehérje tette ki.:\ f'ehérjék nagyjúbó! 
egyenllí arúnyban oszlottak 1neg. a teljes értékli (állati) és 
a nö\·ényi ercdctüek között. ,;\ fő energiahordozók tt:nné
s1.e1esen az lisszctc!l szénhidrútok (gabonatl:lék és tt:nné
keik) \'\l]tak. K.evés z;.;iradékot, ncn1 zsíros húsükat. halat. 
sok rustdús nü\·ényi eledelt fugyasztottak. ,;\ zsiradék 
többségét a telitetlen zsirsavakban gazdag oliva olaj ké
pczlt:. ;-\ jelt:ntös zöldség. gyü1nölcs é:; korpús liszt bevi
tel ininden szc1npontból elégségc:; vi1a111in el!útús1 bizto~ 
siiott. 1\:lindössze egy történetben talúlkozunk alkony<llÍ 
(farkas~) vak:;úggal. egyéb \·ita1ninhiúnyt se1n a szövcg
böl. sen1 az eddigi palcopatológiai clc1nzésckböl nc1n le
het ki1nutatni (czckröl késlibbi tCjezctckbcn lesz szó). 
Napjainkig ne1n került c\ü rachitis (angolkór) jelcit 111uta
t{1 csontvúz lelet a palesztinai úsatúsokban. ,'\ n1t:gfe!c!(i 
fluor felvétel és a csekély 1nérvü éde:;ség rogyaszt<ís n1cl
lett szól. hogy· fogazatuk incglellctöscnjó ú!!apDtÚ. sokkal 
kc\·e:;ebb a szuvas fog. n1int Egyipto111ban. \·agy a R{1n1ai 
Biruda!on1 i1úliai területein. ,;\ bibliai künyvcJ..;ben nin
csen sz{1 sern er(ísen elhízott. sen1 c:;ont-bórré lesovúnyo
d()tt einberekrlil. an1i persze ne111 jel:..:ntí azt. hugy nen1 
\·n!taJ..;. FeltchL't(icn ilyenek is akadtak. dc :;zú1nuk clt:nyé
sz(i lt:hetL'tt a J..;(ízepesen tóplú!tnkéhoz képe:;t. 

E1n!ítette1n 1núr. hogy gazdag :;zólöültt:tvénycket gon~ 
do:?.tak. gyakran bti szüretnek ürvcnclL'zhettek l(án'Ján la
kói. :\ legenda szerint ~or.: fedezte fel a borkr.:szít0s1 és 
annyira ízlelt neki. hogy nyo1nban !e i:; részegcdctt. i\ híb
li~ii kur e1nherének 1nindennapo;.; itala a bor. gyakran élteJ..; 
r.:s sokszor vis;.;zaéltek vele. lzrac!bL'n ncn1 volt szokúsban 
a bor hígitúsa. 1nin1 azt a görögök cselcki.:dték. \fagy tisz
tún. hígítatlanul ittúk. vagy· ada!i.!kanyagokkal javítot1úk 
aro1nóját. bódit{1 J..;épességét. Ellentétben 111a! :;ze1nlt'.:le
tünJ..;kel. az újbort többrc becsülték az óbornúL Ne1ncsak 
szö!öb(il. hane1n grúnútalinúból (Joel 3.3) 0:; valószínüleg 
lligebö! is készitettck bort. \ 1a\a1nilyL'n n1ódszcrt is1nertck. 
a1nel!ycl 111cgó\·hattúk a 111ustut az e1jcd0stöl é:; egé;.;z é\"Cll 
cit ihanúk a szöléi 0dcs lt;\·ét. .~\ qu111rúni iratokból dcrült ki. 
hLi.gy í:;n1erték a n1ust tanúsitúsút. 0s az i:;. hng_:' aki hor
ivú:;i tilalinat fogadott. az nyugodtan fogyaszthatta a 111u>
tot l::; viszont. Ugyanazl1kba11 az iratl1kban oh·ashatú. Ju1gy 
ne1ncsak a 1nustot. hane1n egyéb gyü111ölcslevckc1 is ké
szítettek ( \·l·n11cs i . .1\ f(i:;zercs bur az ínyencek l::-; s:-·.erc!-

n1esck vidú1nitó i1ala volt tEnckek 8.2). :\ 1nandragórús 
bor kcllcn1es bódulatot idézett clö, felszabadította a gútlú
sokaL olykor hallucinúciút keltc!t (Pl:ldabcszédck 9.5). /\ 
nlirhús bor crlJsen bódító hatásút arra is hasznúltúk. hogy a 
kcrcsztrt: reszitcttek kínjait enyhítsék, dc tudjuk. hogy· Jr.:
zus nc1n fogadta cl azt (ívlúrk 15.23). i\ bor ital és gyógy
szer. vidúinitó és részegítő egyszerre. Feltehetően nen1 a 
bor volt egyetlen szeszes italuk. rvlózcs borról és részegitö 
italról ín (5iv!ózes 29,6) és úgy rendelkezett, hogy a papok 
:;zolgálatuk előtt bon és részcgítö italt ne fogyasszanak 
(3i1dóze:; J 0.9). 1:1i föpap ittasnak vélt egy asszonyt. aki 
tiltakozott. hogy sen1 bort scn1 egyéb részegitö italt ncn1 
ivott (5Sún1uc! 1.13-15). Nein tudjuk. pontosan 1ní lehe
tetl az a 111eg ne1n nc\·czetl részcgítö ital. Sokan a szón1ú
r;i, a görögök. perzsúk babilóniaiak crö:;cn bóditó. ha!luci
!l(1gén ita!úra gondolnak. <unit tl:!tehetbcn a !0gyül(i galú
ca gL11nb{n-;d ké:;zítetteJ..;. i\lúsok szerint va!an1íll:lc pú!in
ka-szL'rÜ 1ö1nény nedli a Bihliúban c1nlegett:tt részegító 
i1a!. Fe!tünli \·iszont. hogy si:.:111 az ()sz('ivctsi!g, sen1 az (ij
szö\·ciség k(inyvei egyetlen helyen :;cin c1nlítik a sört. Ez 
azért is n1agyaniza1ra szorul. inert az egyip10111iaknak fú 
italuk \'olt és 1nús J..;(irnyezli népek is kt.:dve!ték. lzn1e! fia
inak is tl:!ié1le11ül is1nernie kelle!t. _;\ blis0gc:; úrpatenn:..:lés 
p:..:dig szinte ünként kínúlia 111ag<it sörkészitésrc. 

:\1nil11a Noé .. feltalúlta" a bort. élZÓta ro!yik a küzdc
le111 a részcge:-kcd0s l:s annak kiivctkczinényei ellen. 111ind 
a n1ai napig. ne1n sok sikerrel. Lótot !ci1a1túk lúnyai és ré~ 
szl'.g apjukkal közllsü!ti:k {liV!úzc:; 19.30-37). Rúben ap
júnak úgyas{n·a] húlt, a1niről - az egyik apokríf irat. a 
Rúbcn \·égrendel:..:te szerint -· azt 111ondta öreg korában: 
„ h'i/ha flCdig l"l;S::.cg \'uÍT (:s o!l hl'l"Crl u::. ágyán n1e::.te

h'11ii/ .. „ Egy 1núsik <1pokrif írús. a Júda végrendelt:te úgy 
tudja. h(lgy Júd<l részegen ejtette tehcrbe sc~jút 1nL'nyét. 
Th<'1111úrL :\ Bib!iúban st: szeri. se :;zú1nc1 az italozúst ti!tú. 
elítélö részl'.knek. „A h(I/" cs1U(rhí, u rés-::.c.r!Jtú ital háho1:i;cí. 
t:.1 l'u!uki uhhu hcletl;\"cd, 11c111 biilc.1 · (Példabi.:sz0dek 
.20. l ). 1::1.::-ai;is próít:túnak is st1k baja !ehetL'lt a korhe!yek
kL·!: .Juj a::.oknok. u kikj1í rcggclc11 /'l;s:cgi'tú it(Jf 11rú11jit1-
i:os1111!:. (;_1· 11111/1/l11ak estig. /s /i(lr hc1·i"ti úkct" (f:'.z:-;alús 
:5. 11 ). i\l<'1shu! így kL'serL'g: ... h(i u::.oknuk a kik húsiik u 
h11ri1"áshu11 l's hi'rcsck rés::.cg/tá irol \'C.'.f.'·i"téséhc·11" (5.2L 
.::-:.: „.e::..el: is ránruro!!,110/.: a hor !IÚ(!ff l:.1. S'::t;diilnch. a fl:_ 

.\::l'!!ÚÚ irulr1íl. f)(lfl l;_1· prrUl.;til 1ú111oro<.; o nis::.eg1úi" iruf 111i

ílff. / ... / ,\len 11ii11dcn as::.rul tc/1·e 1111dok (!kádússu/ /Így. 
!u',!!..\' hely .1i11c·s 11 !ll)/,Ji/" L2i\.7-8J . . :\ ki!~tkad~'tsbld az is 
kitet;.;zik. hogy· pap. pr(1féta. polgár. akik csak tehették. 
1n0rtékt..:le11ü! VL'deltek. duhajkod1<:1k reggc!tlíl napnyugtú
ig. l\.ésübb sen1 javult a he!yzct. slit úgy tlinik. a nök J..;i_iré
ben is 1ni11d gy·akoribbc'i \·~·i11 az iia!oz(is: Rc11c1111! hoss::,IÍ

súg a::, is::.<lkus ass::,011y. 111ég csak cl sc111 nulju rl:f1c11i s::.l;_ 
gyt'lll;,-· (Sirúk .2ó.8). F'hn·iusr(íf tudjuk. hogy Aristobu/11.1· 
:dkoho!os H1újzsugorudús okozta Y0rhúnyús 1niatt ha!t 
n1eg. ,'\la,v,y /-Jcnídes végét alkoho!o:; rnúje!égte!cnség 
uk(lzta. egy hannadik zsidó király'. Alcxandros:. pedig 
szintén króniku:; alk(1holi:;ta \'Olt (Fh11·i11s: .\zsidók türté
netc _\ \ · 1 ! J..:(iny\· és Zsidó húhorú l. klin)'\" J. K.ri:;ztus e!(ltt 
l .2(J kürti! a legszcntebb helyen. a jcruz:;"dl'1ni tcrnplon1ba11 
is részegcskedtck. ti\·ornyúzt;:ik. bacchanúliúkat rendeztek 
( 21\ lakkúbeus 6.:.J ). Pál apostolnak szintén stikal ke!!ett ha-
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dakoznia a részegek ellen: „ {s 111eg ne rCs:::cgec{iutek bor
rrJl. a111ihe11 kicsapongás 1·an" írta az Eí~zus-bélieknek 
(5.18 ). lvlásik levelében kifCj1i. hogy vé!cn1énye szerint a 
részegség hasonló blin. tnint a húzassúgtörés. gnrázdaság. 
vagy a gyilkosság (Galatha 5.21 ). r\ szervezödö ken.:sz
tény egyház tisztségviselőitől 111egkövetcli: „S:::iikséges 
a1111ak okáért, hogy a piispc'ik.f'eddhcretlen ll',!!_\'e11 [ ... ],jó
:::a11. 11e111 horo::.(Í, 11e111 vereked(i" ( 1 Tí1nóteus 3.2-11 ). Egy 
1núsik üzenetében így f'oly1atja gundolat1nenetét: „lfaso11-

lák/:.ppc11 a diakó1111sok lis:::tcsségesek legyenek[ ... ] 11e111 

sok huri1·úsha 111eriiltek. f~elcségeik lzaso11/ókl;ppe11 tis:tes
st;gesek. jó::.a11ok ··. i\ g~yülckczt:tbc f\:\\·ctt .. ... 1·é11ass:;o-
11yok s:;cnu.:khc:; il!á 111uga1·isc!crúck /egyenek, 11en1 pall'Uf'

kodcík. 11c111 sok borh·ás ral'.iai" (Titus 1.7. Cs 2.3). ;\ IC\
soro!úsL az idézeteket hosszan lehetne folytatni. Sein a 
zsidó. scin a keresztény \'a!lús nc111 tiltja a bor és szeszes 
italok rogyasztúsúl. a1nint az iszlún1 és buddhiz1nus teszi. 
Ksisztus 1naga is fogyasztott bort. a kúnai 1nennycgzön a 
\·izct \'Últoztatta borrú. ;\z utol.só vacsorón azt rendelte. 
hogy cinlékérc kcnycrl.!t és bort fogyasszon a hi\·ö c111bcr. 
:\z öski:rcsztények közös étkl.!zéscikl.!n bort. az csszénusok 

bon és 1nustot f\:lvúltva ittak.;\ keresztény és zsidó vallú
s nc111 az italok 111értékkcl történö élvezete. hanc111 a n:szc
gcskcdés ellen lép f\:l. 
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A KOCKAZATOKROL ES A MELLEKHATASOKROL OLVASSA El A BETEGTAjEKOZTATOT 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT! 


